
(( يستخفون من الناس وال يسـتخفون مـن اهللا وهـو معهـم إذ يبيتـون مـا ال يرضـى مـن مناقشة عن معاين اآلية: 

 . القول وكان اهللا بما يعملون محيطا ))

رجــل مــن  ؟(( يســتخفون مــن النــاس وال يســتخفون مــن اهللا ... )) مــا هــي القصــة الــيت تشــري إليهــا هــذه اآليــات 

األنصار سرق درعا أو جرارا من طحني ـ على خالف يف هذا ـ وام به رجال مـن اليهـود ، والرجـل كـان بريئـا فـأراد 

قومــه مــن النــيب عليــه الصــالة والســالم أن جيــادل عــنهم ليــدفع هــذه التهمــة الــيت هــي مســبة هلــؤالء القــوم ؛ فــأنزل اهللا 

يعــين كونــه يــدافع ســالم ، وأنــه مبــين علــى العــدل ؛ وجــه ذلــك ؟ يســتفاد مــن هــذه اآليــات: عــدل اإل .هــذه اآليــات 

(( إن اهللا يـأمر بالعـدل عن هذا اليهودي الذي كان بريئا يدل علـى أن هـذا الـدين مبـين علـى عـدل ؛ وهـو كـذلك 

  واإلحسان وإيتاء ذي القربى )) .

 يشــرك ومــن يشــاء لمــن ذلــك ندو  مــا ويغفــر بــه يشــرك أن يغفــر ال اهللا (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 ألتخـذن وقـال اهللا مريـدا لعنـه شـيطانا إال يدعون وإن إناثا إال دونه من يدعون بعيدا إن ضالال ضل فقد باهللا

 اهللا خلــق فليغيــرن وآلمــرنهم األنعــام آذان فليبــتكن وآلمــرنهم وألمنيــنهم مفروضــا وألضــلنهم نصــيبا عبــادك مــن

غـرورا  إال الشـيطان يعـدهم وما ويمنيهم مبينا يعدهم خسرانا خسر فقد اهللا دون من وليا الشيطان يتخذ ومن

  . محيصا )) عنها يجدون وال جهنم مأواهم أولئك

وقــد ســبق الكــالم  . (( إن اهللا ال يغفــر أن يشــرك بــه ))أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

وأخــذنا فوائــدها ؛ ألــيس كــذلك ؟  (( ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى ... ))علـى قولــه تعــاىل: 

  نناقش فيها .

  ؟  )) (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدىأين جواب الشرط يف قوله:  الشيخ :

  . (( نوله ))قوله:  الطالب :

  ري جمزوم ؟ جمزوم ؟ مباذا ؟ جواب الشرط يكون جمزوما وهذا غلو قال لك قائل:  الشيخ :

  حبذف حرف العلة . الطالب :

  ؟  (( نوله ما تولى ))ما معىن قوله:  الشيخ :

  أي يرتكه ويتخلى عنه ونكله إىل ما توىل أو من تواله . الطالب :

منصـوبة مـا الـذي نصـبها ؟  (( مصـيرا ))؟ نعم  (( مصيرا ))ما الذي نصب  (( ساءت مصيرا ))قوله:  الشيخ :

  متييز ،  الطالب :

  حمول عن أيش ؟  الشيخ :



  عن فاعل ،  الطالب :

  واألصل ساءت مصريه . الشيخ :

  هل يف اآلية دليل على العذر باجلهل ؟ الشيخ :

  نعم ؛ الطالب :

  فيها دليل على العذر باجلهل ؟   الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  من أين يؤخذ ؟  الشيخ :

  (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى )) من قوله:  الطالب :

ففهم منها أن من مل يتبني له فلـيس عليـه عقـاب ؛ وهـذا يقتضـي العـذر  (( من بعد ما تبين له الهدى )) الشيخ :

  يف اجلهل .

  ؟  هل التفريق بني األصول والفروع يف العذر باجلهل له وجه أو ال الشيخ :

  ليس له وجه ؛ الطالب :

  ؛ مطلقا ؟ طيب . ألن اهللا مجع   : الشيخ

أرأيت لو وجد مسـلما ينتمـي إىل اإلسـالم يصـلي ويصـوم ويتصـدق لكنـه يـدعوا غـري اهللا ظنـا منـه أن ذلـك  الشيخ :

  جائز وأنه من باب التوسل إىل اهللا تعاىل ما تقولون فيه ؟ 

  ليس عليه شيء ألنه مل يتبني له ؛ الطالب :

  إذا هو معذور باجلهل .  الشيخ :

أرأيت لـو قيـل هلـذا الرجـل إن عملـك هـذا شـرك ، وقـال هـذا وجـدت عليـه آبـائي ولـن أحتـول عنـه ؟ ... ؛  الشيخ :

  إذا كان الذي أخربه ليس حمل ثقة عنده ؟ 

  جيب عليه البحث ؛  الطالب :

يقـول لـه شـيئا فأنـا ال أثـق ؛ فنقـول  ألنه قـد يقـول العـامي أنـا ال أثـق بـك ، هـو يفعـل هـذا ولـه علمـاءه وال الشيخ :

البحــث فــإن مل  إذا جيــب عليــه البحــث ألنــه مــادام قيــل لــه واملســألة خطــرية مــادام قيــل لــه هــذا شــرك فالواجــب عليــه

  من واجب . يفعل صار مفرطا

  يف السبيل إليه نفسه فكيف اجلمع ؟ هنا أضاف السبيل إىل املؤمنني ويف بعض اآليات أض الشيخ :

  أضيف إىل اهللا ألنه هو الذي وضع للعباد وشرعه هلم وألنه موصل إليه ،  الطالب :



يعين من وجهني: أنه هو الذي وضـعه للعبـاد وشـرعه ، وأن هـذا موصـل إىل اهللا ؛ وأن إضـافته إىل املـؤمنني  الشيخ :

  فألم هم السالكون له .

سـبق الكـالم علـى هـذه اآليـة  . ن يشـاء ))(( إن اهللا ال يغفر أن يشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـتفسري اآلية: 

متاما وكررهـا اهللا عزوجـل ، كررهـا مـرتني يف هـذه السـورة وكـان بـني اآليتـني ذكـر القتـل ، قتـل الـنفس ؛ وقـد مـر علينـا 

قاتـل الـنفس لـه توبـة واسـتدلوا بــذلك ألن اهللا ذكـر القتـل بـني آيتـني كلتامهـا تـدل علـى أن مــا أن أهـل العلـم قـالوا إن 

، أو مـا  أي مـا أقـل (( مـا دون ))هـل املـراد  (( مـا دون ذلـك )) رك فاهللا تعاىل يغفره ؛ وسـبق القـول يفسوى الش

ويـش أكـرب  ما الذي يرتتب على ذلـك ؟ سوى ذلك ؟ ما سوى ذلك ؛ يعين ما هو أقل أو معىن ما سوى ذلك ؟ 

(( مـا دون لـيس بشـرك ؛ وإذا قلنـا أي مـا سـواه دخـل فيـه الكفـر الـذي  (( ما دون ذلـك ))من الشرك ، فإذا قلنا 

أي مــا هــو أقــل خــرج بــه الكبــائر مــن الكفــر وغــريه ودخــل فيــه الصــغائر الــيت هــي دون الشــرك ؛ املهــم أن  ذلــك ))

أي مــا سـواه أو مـا هـو أقــل ؟ نقـول مـا هـو أقــل ؛ ألنـك لـو قلـت مــا سـوى ذلـك لكــان  (( مـا دون ذلـك ))نقـول 

هـل يف اآليـة مـا يـدل علـى أن الشـرك  وليس كذلك بل املراد ما دون ذلك .الكفر حتت املشيئة إذا مل يكن شركا ، 

إىل املصـــدر صـــار  (( أن يشـــرك بـــه ))ولـــو كـــان أصـــغر أو أكـــرب ؟ نعـــم ؛ مـــن أيـــن يؤخـــذ ؟ مـــن أنـــك إذا أولـــت 

 الرتكيــب: إن اهللا ال يغفــر شــركا بــه ، وإذا كــان كــذلك فهــو نكــرة يف ســياق النفــي فيكــون للعمــوم ؛ وهلــذا قــال شــيخ

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا الشرك ال يغفر ولو كان أصـغر ؛ ورمبـا يسـتدل لـذلك قـول ابـن مسـعود رضـي اهللا عنـه " 

  ألن أحلــف بــاهللا كــذبا أحــب إيل مــن أحلــف بغــريه صــادقا " فجعــل ســيئة الشــرك أعظــم مــن ســيئة اليمــني الكاذبــة .

فيؤخـذ مـن  فقد افتـرى إثمـا عظيمـا ))(( ة األوىل: ويف اآلي (( ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا ))وقوله: 

جمموعة اآليتني أن املشرك مفرتي ضال ؛ وهو كذلك ألن دعواهم هللا شريكا هذا كذب وافرتاء عظـيم ؛ وكونـه يبـين 

على هذه الدعوة أن يشرك باهللا يكون هذا ضالال ؛ فمجرد قوله إن اهللا له شريك افرتاء ؛ مث تطبيـق ذلـك يف عملـه 

تفسـري  لعظـم إمثـه وذنبـه . (( بعيـدا ))ضالال ؛ فيؤخذ من اآليتني الكرميتني أن املشرك مفرتي ضال ؛ وقولـه: يعترب 

(( إن يــدعون مـن دونــه إال مث قـال:  . (( إن يـدعون مــن دونـه إال إناثــا وإن يـدعون إال شـيطانا مريــدا ))اآليـة: 

" إن " هنا مبعـىن " مـا " ، وعالمـة ذلـك أي عالمـة كـون " إن " مبعـىن " مـا  إناثا وإن يدعون إال شيطانا مريدا ))

(( املعـىن ؟ مـا هـذا ؛  (( إن هذا إال سحر ))" أن تأيت بعدها " إال " هذه العالمة على أا تكون مبعىن " مـا " ؛ 

مـا أنـت إال نـذير ؛ فـإن أي  (( إن أنـت إال نـذير ))فـاملعىن ؟ مـا هـذا إال ملـك كـرمي ؛  إن هذا إال ملـك كـريم ))

أن ؛ إن ؛ هلــا معــاين متعــددة وال مــانع أن نســوقها اآلن ليعرفهــا تــأيت مبعــىن مــا ، وعالمتهــا أن يــأيت بعــدها إال ؛ كمــا 

إخواننا الذين مل سبق هلم فيها علم ، تأيت نافية ،وتأيت خمففة من الثقيلة مثبتة عكس نافية ، تأيت خمففة مـن الثقيلـة 



فة من الثقيلة تفيد التوكيد إذ أا هي إن لكن خففت ، فتكون أليـش ؟ للتوكيـد عكـس إن ؛ ألـا مثبتة ألن املخف

للنفــي ؛ قــال الشــاعر: وإن مالــك كانــت كــرام املعــايل ؛ يفتخــر بقولــه وإن مالــك كانــت كــرام املعــايل أي وإن مالكــا  

إن كــانوا مبعــىن إن ؛ أيــن امسهــا ؟  )(( وإن كــانوا مــن قبــل لفــي ضــالل مبــين )كانــت كــرام املعــايل ، وقــال تعــاىل: 

ـــه أي القـــوم ؛ يعـــين  ـــه أي الشـــأن ، أو وإن ـــه ضـــمري الشـــأن حمـــذوف كلمـــا جـــاءت ، والتقـــدير: وإن ـــون إن امسهـــا يقول

بعضــهم يقــول ال نقــدر ضــمري الشــأن ، نقــدر ضــمريا مناســبا للســياق ؛ فــإذا كــانوا مجاعــة قلنــا التقــدير: إــم ، وال 

خمففــة مــن الثقيلــة وهــي علــى العكــس مــن إن النافيــة ألــا لإلثبــات وتوكيــد اإلثبــات مــانع ؛ علــى كــل حــال هــذه إن 

 (( قل للـذين كفـروا أن ينتهـوا يغفـر لهـم مـا قـد سـلف ))خبالف إن النافية . تأيت إن شرطية وهي كثري ، مثـل ؟ 

  كن أنتم اخلزف ؛؛ تأيت زائدة يعين وجودها كالعدم ، كقول الشاعر: بل ... ما إن أنتم ذهب   وال صريف ول

الشـــاعر يهجـــوا هـــؤالء القـــوم يقـــول ال أنـــتم ذهـــب وال فضـــة بـــل أنـــتم خـــزف ؛ والنـــاس معـــادن كمـــا قـــال النـــيب عليـــه 

علــى كــل حــال هــي يف هــذه اآليــة  .الصــالة والســالم معــدن طيــب ومعــدن رديء ؛ كــم األقســام ؟ األقســام أربعــة 

ا يـدعوا هـؤالء املشـركون مـن دون اهللا أي سـوى اهللا إال إناثـا نقـول إن نافيـة أي مـ (( إن يدعون إال إناثـا ))الكرميـة 

قيـل: إن أمسـاء هـذه األصـنام أمسـاء إنـاث ، الـالت والعـزى ، ومنـاة ، هـذه كلهـا  (( إال إناثا ))؛ ما املراد من قولـه: 

جـــال علـــيهن (( وللر أمســـاء إنـــاث ؛ واملؤنـــث دون املـــذكر ال يف قوتـــه وال يف مرتبتـــه وال يف مقامـــه وال يف كـــل شـــيء 

أي إن يـدعون إال شـيئا مثـل اإلنـاث ال يـدفع عـن نفسـه  (( إن يدعون من دونه إال إناثا ))وقيل: املعىن  درجة ))

فكيف يدفع عن غريه ؛ وعلى هـذا القـول يـدخل يف ذلـك األصـنام املـذكرة مثـل هبـل ، هبـل مـذكر ومـع ذلـك يعبـد 

ب ألنه أعم ؛ وألنه يدل على حقيقة هـذه األصـنام وأـا ال من دون اهللا ؛ وعلى هذا يكون هذا القول أوىل بالصوا

أي ومـا يـدعون إال شـيطانا مريـدا  (( وإن يـدعون إال شـيطانا مريـدا )) تدفع عن نفسها شيئا فكيـف عـن غريهـا .

ال ؛ والدعاء هنـا مبعـىن العبـادة يعـين ومـا يعبـدون إال الشـيطان ؛ والعبـادة هنـا مبعـىن الطاعـة يطيعـون الشـيطان كمـا قـ

(( ألــم أعهــد إلــيكم يــا بنــي آدم أن ال تعبــدوا الشــيطان إنــه لكــم عــدو مبــين وأن اعبــدوني هــذا صــراط تعــاىل: 

فالشــيطان يـــأمرهم بالشـــرك فيشـــركون ، فيكـــون شــركهم بالشـــيطان شـــرك طاعـــة ، وشـــركهم يف األصـــنام  مســـتقيم ))

ال يعبــدون إال مـا ال يـنفعهم وال يــأمترون شـرك عبـادة ، شـرك عبــادة يعبـدوا ؛ وقـوم هـذه حــاهلم ال خـري فـيهم يعـين 

املريـد هـو البـالغ يف العـدوان والعتـو غايتـه ؛ والشـياطني  (( شيطانا مريدا )) (( مريدا ))إال بأمر الشيطان ؛ وقوله: 

أقسام ، منهم مريد ومنهم من ليس مريدا ؛ وهلذا جاء يف أحاديـث تصـفيد الشـياطني يف رمضـان يف بعـض األلفـاظ 

 وقـال اهللا (( لعنـهتفسـري اآليـة:  أي القوم العتاد ، شـياطني العتـاد األقويـاء يف عتـوهم . دة الشياطين )( تصفد مر 

؛ وهـل  اللعـن مبعـىن الطـرد واإلبعـاد عـن رمحـة اهللا عزوجـل (( لعنـه اهللا )) . مفروضـا )) نصـيبا عبـادك من ألتخذن



هــذا خــرب أو دعــاء ؟ دعــاء ؛ ال ، يتعــني أن يكــون خــربا ؛ ألنــه ممــن ؟ مــن اهللا ، واهللا تعــاىل يفعــل وال يــدعوا علــى 

واآليـة الثانيـة:  (( وإن عليـك لعنتـي إلـى يـوم الـدين ))أحد ؛ فاهللا تعـاىل خيـرب بـأن اهللا لعنـه ، وقـد قـال اهللا تعـاىل: 

(( وقـال ألتخـذن هللا ولعنـة الالعنـني علـى إبلـيس إىل يـوم الـدين ؛ فلعنـة ا (( وإن عليك اللعنـة إلـى يـوم الـدين ))

الفاعـل مـن ؟ الشـيطان ؛ هـي معطوفـة علـى أيـش ؟ الـواو لالسـتئناف ؛  من عبادك نصيبا مفروضا )) (( وقال ))

(( وقــال أي الشــيطان  (( لعنــه اهللا )) (( وقــال ))أحســنت الــواو لالســتئناف ؛ وهلــذا يتعــني الوقــوف علــى قولــه: 

وهـذه اجلملـة كمـا تشـاهدون مؤكـدة  (( ألتخـذن ))مقـول القـول هـو مجلـة  تخذن من عبادك نصيبا مفروضـا ))أل

(( ألتخــذن يعــين هللا  ))(( قــال  بكــم مؤكــدات ؟ الــالم ، ونــون التوكيــد ، والقســم املقــدر ؛ إذا بــثالث مؤكــدات ؛

ء أتــوالهم ويتــولين ، والنصــيب اجلــزء مــن املعــىن أختــذهم أوليــا مــن عبــادك نصــيبا مفروضــا )) (( نصــيبا مفروضــا ))

شــيء ؛ فمــا هــذا النصــيب ؟ هــذا النصــيب أكــرب بكثــري مــن النصــيب الثــاين ؛ ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

أخرب أن اهللا يقول يوم القيمة يا آدم فيقول لبيك وسـعديك فيقـول أخـرج مـن ذريتـك بعثـا إىل النـار ، فيقـول يـا رب 

مـن كـل ألـف تسـع مائـة تسـع وتسـعني ؛ لكـن جيـب أن نعلـم أن الشـيطان مل يقـل: ألختـذن مـن وما بعث النار قال 

وهـم الـذين  (( نصـيبا مفروضـا ))وعبادك أعم وأمشـل مـن بـين آدم ؛ وهلـذا قـال:  (( من عبادك ))بين آدم ، قال: 

د بالعبـاد هنـا بنـو آدم ؟ إن آواهـم مـن بـين آدم ، وهـم بالنسـبة لبـين آدم أيـش ؟ أكثـر بكثـري ؛ فعليـه نقـول: هـل املـرا

قيل هم بنو آدم صار من بـاب العـام الـذي يـراد بـه اخلـاص ؛ وحينئـذ نقـول هـذا النصـيب املفـروض أكثـر بكثـري مـن 

... ؛  وإذا قلنا املراد بالعباد مـا يشـمل كـل الفـرد ، املالئكـة مـن عبـاد اهللا كمـا قـال اهللا تعـاىل عـنهم الذين سلم من 

لك أيضـــا كــل املخلوقـــات متــذلال هللا عزوجـــل تــذلال شـــرعيا أو تــذلال قـــدريا ؛ وعلــى هـــذا إــم عبــاد مكرمـــون ، كــذ

يكون النصيب املفروض بالنسبة للعباد على سبيل العموم قلـيال ، يكـون قلـيال ؛ لكنـه بالنسـبة لبـين آدم كثـري ؛ ألن 

الفـرض  (( نصـيبا مفروضـا )) بين آدم تسعمائة وتسعة وتسعني كلهم يف النار وواحد من األلـف يف اجلنـة ؛ وقولـه:

مبعــىن احلــتم يعــين حمتمــا مقــدما ؛ وقــد أعطــاه اهللا عزوجــل ذلــك ومكنــه مــن إذالل بــين آدم حلكمــة أرادهــا ســبحانه 

 ((تفسـري اآليـة:  . (( ألمـألن جهـنم منـك وممـن تبعـك مـنهم أجمعـين ))وتعاىل ؛ ولكنه توعد من تابعـه فقـال: 

 مـن وليـا الشـيطان يتخذ ومن اهللا خلق فليغيرن وآلمرنهم األنعام آذان فليبتكن وآلمرنهم وألمنينهم وألضلنهم

يتخـذهم أوليـاء يتـوالهم ويتولونـه ويضـلهم أيضـا ؛ عـن  (( وألضـلنهم )) . خسـرانا  مبينـا )) خسـر فقد اهللا دون

سـواء مـن هـذه األمـة أو مـن غريهـا ؛ واجلملـة هنـا مؤكـدة مبـا أكـدت بـه اجلملـة قبلهـا  أيش ؟ عن صراط اهللا عزوجـل

يعين أعـدهم باألمانـة ؛ وفعـال وقـع  (( وألمنينهم ))أي عن الصراط املستقيم  (( وألضلنهم ))أي بثالثة مؤكدات 

قاســمهما إنــي (( هــل أدلــك علــى شــجرة الخلــد وملــك ال يبلــى )) (( و هــذا لنــيب آدم حيــث قــال لــه الشــيطان 



لكــن  (( ال تقربــا هــذه الشــجرة ))فنســي آدم عليــه الصــالة والســالم أن اهللا ــاه وقــال:  لكمــا لمــن الناصــحين ))

وعدهم باألماين وقال أدلك على شجرة اخللد يعين الشجرة اليت إذا أكلتها ختلد ويسري لـك امللـك الـذي ال يبلـي ؛ 

ين ؛ منهـا أنـه يســهل عليـه أمـر املعصـية يقــول هـذه سـهلة ، هـذه صــغرية فالشـيطان إذا ميـين بـين آدم ، مينيـه بعــدة أمـا

تقـع مكفــرة بالصـلوات تقــع مكفـرة بــالعمرة وهكـذا ؛ ومــا علـم املســكني الـذي أضــله الشـيطان أن الصــلوات والعمــرة 

ومــا أشــبه مــن ذلــك ممــا يكفــر مــن الــذنوب البــد أن تكــون كاملــة ؛ ومــن الــذي يــأيت بكمــال الصــالة ؟ أكثــر النــاس 

(( إن اهللا ال ؛ كـذلك أيضـا يقـول هـذه سـهلة  اآلن صلوام تصل إىل حد اإلجزة وعسى أن تصل إىل حد اإلجـزة

املعصـية فلـك  فيقول أنت لـو فرضـت أنـك مـت علـى .مينيه  يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))

وهلــم جــرا ؛ املهــم أنــه يوقــع األمــاين  أوالد صـاحلون يــدعون لــك و( إذا مــات اإلنســان انقطــع عملــه إال مـن ثــالث )

آمــرم أمـرا صــرحيا مواجهــة أو أمـر وحــي مــن  (( وآلمــرنهم فليبــتكن آذان األنعــام ))؛ يف نفوسـهم بأشــكال كثـرية 

ي يـأمره أن داخل النفس ؟ الثاين ، ورمبا يتصور الشيطان بصورة إنسي فيأمره أمر صريح لكـن األصـل أنـه أمـر داخلـ

الفـاء هـذه عاطفـة وهـي معطوفـة علـى آمـر ، وسـيأيت إن  (( فليبتكن آذان األنعـام ))ذا قال: ؛ وهل يفعل كذا وكذا

(( فليبـتكن آذان األنعـام وآلمـرنهم فليغـرن خلـق اهللا شاء اهللا يف الفوائد أا تدل على متـام االنقيـاد مـن هـؤالء ؛ 

؛ ال ال ، عاطفــة ألن املفــرع يكــون يقــوم بــه خالــد ؟ مجلــة مفرعــة  (( فليبــتكن ))يبــتكن أي يقطعــن ؛ وإعــراب  ))

واحد فرع كالمه آخره على أوله ؛ الفـاء عاطفـة تـدل علـى الرتتيـب والتعقيـب ؛ الـالم ؟ الـالم مبتـداء ؛ هـي دخلـت 

مجــال ؟ وقــع يف جــواب قســم ؛ بعضــهم علــى املبتــداء حــىت تكــون املبتــداء ؟ الم االبتــداء أن تــدخل علــى املبتــداء ؛ 

هي للقسم ألنه يقدر قبلهـا ؛ كمـل ؟ يبـتكن فعـل مضـارع ؛ يبـتكن كلهـا فعـل مضـارع ؟ يقول موطئة للقسم يعين مت

تـك فعــل مضـارع مرفـوع وعالمــة عـرب أوال كمــل إعـراب الفعـل أوال ؟ يبايبتـك فعـل مضـارع وفاعــل ضـمري مسـترت ؛ 

قـاء السـاكنني ؟ ويـش والـواو ؟ حمـذوف اللتألنه غـري مباشـر إذ البـد تقـدر للتوكيد ؟  الفعل مع أنهالضمة ؛ ماذا مل 

؟ مفعول به ؟ فاعل ؛ طيب والنون ؟ النون نون التوكيد ؛ أصـل الكلمـة هـذه " فليبتكـونن آذان األنعـام  " حـذفت 

النــون األوىل كراهــة تــوايل األمثــال ومل حتــذف نــون التوكيــد ألنــه أيت ــا للعالمــة لــو حــذفت لفاتــت هــذه العالمــة ؛ مث 

ىل التقــت النـــون الثــاين وأوهلـــا الســـاكن بــالواو الســـاكن فــالتقى ســـاكنان ، وابـــن حــذفت الـــواو ملــا حـــذفت النـــون األو 

  مالك رمحه اهللا يقول:

    إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق   وإن يكن لينا فحذفه استحق                      

  وهنا األول لني أو غري لني ؟ لني يعين أحد حروف العلة فيحذف .



أي فلــــيقطعن آذان األنعــــام ، ولــــيس جمــــرد تقطيــــع داخــــال يف اآليــــة ؛ لكــــنهم يقطعــــون آذان  (( فليبــــتكن ))املعــــىن 

األنعــام عالمــة علــى أــا حمرمــة ألــم حيرمــون مــا أحــل اهللا وحيلــون مــا حــرم اهللا ؛ فعنــدهم قواعــد وضــوابط معروفــة ، 

، العالمــة ؟ قطــع األذن ،  قــوانني واقعيــة مــا هــي شــرعية إذا ولــدت البعــري كــذا وكــذا بطنــا خــالص جيــب أن تطلقهــا

لكنهــا مفســرة ،  (( مــا جعــل اهللا مــن بحيــرة وال ســائبة وال وصــيلة وال حــام ))وهــذا هــو املــذكور يف قولــه تعــاىل: 

هذا التقطيع ؛ وليسوا يقطعونا عالمة ودليال على أا ملكها فالن كما لو قطعوهـا علـى أـا وسـم ، ال ، يقطعوـا 

رة ال تركب وال حيمل عليها وال يستسقى من لبنها وال غري ذلك ؛ واألنعـام مجـع نعـم  اعتقادا باطال أا أصبحت ح

 (( وآلمــرنهم ليغــرن خلــق اهللا ))كأســباب مجــع ســبب ؛ والــنعم يطلــق علــى ثالثــة أشــياء: اإلبــل والبقــر والغــنم ؛ 

  انتهى الوقت ؟ 

 وكيــد البــد أن يكــون موجــودا ظــاهراالت (( ألتخــذن مــن عبــادك نصــيبا مفروضــا ... ))يف قولــه تعــاىل:  الســائل :

  فلماذا مل يذكر هنا ؟

ال ، إذا دل دليــل علــى احملــذوف فكأنــه موجــود ، وهنــا فيــه دليــل ، قــال ابــن مالــك يف األلفيــة قاعــدة مــن  الشــيخ :

  القواعد أيش هي ؟ وحذف ما يعلم جائز ؛ وهذا وإن كان يف املبتداء واخلرب لكن ... تكون عامة .

  هل منهم املوحدون أم ال ؟ ( تسعة وتسعون في النار ... )يف حديث  السائل :

  ال ، هذا املراد التعميم ، املراد بتسعمائة تسع وتسعني الذين ...  الشيخ :

  سؤال عن تعريف اخلرب يف أصول الفقه ؟ السائل :

(( مـا تمل الصدق ، وقولـه: بذاته ، بقطع النظر عن املخرب به ؛ ولذلك قول مسيلمة إنه رسول هذا ال حي الشيخ :

  ال حيتمل الكذب . محمد إال رسول ))

 ومــن اهللا خلــق فليغيــرن وآلمــرنهم األنعــام آذان فليبــتكن وآلمــرنهم وألمنيــنهم (( وألضــلنهمتتمــة تفســري اآليــة: 

ــا الشــيطان يتخــذ ــا )) خســرانا خســر فقــد اهللا دون مــن ولي فليغــرن  (( وآلمــرنهمقــال اهللا تبــارك وتعــاىل:  . مبين

(( إىل قولـــه:  (( ألتخـــذن مـــن عبـــادك نصـــيبا مفروضـــا ))هـــذا معطـــوف علـــى مـــا ســـبق علـــى قولـــه:  خلـــق اهللا ))

يعــين أن الشــيطان يــأمر عبــاد اهللا عزوجــل أن يغــريوا خلــق اهللا ؛ فمــا املــراد خبلــق اهللا هــل املــراد بــه فطــرة  وآلمــرنهم ))

اخللق من التوحيد إىل الشرك ومـن اليقـني إىل الشـك كمـا قـال اهللا اليت فطر الناس عليها فيكون املعىن أنه يغري فطرة 

؟ أو املـراد (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا التي فطـر النـاس عليهـا ال تبـديل لخلـق اهللا )) تبارك وتعاىل: 

قاعــدة  ومــا أشــبه ذلــك ؟ قــوالن للعلمــاء ؛ والصــواب أنــه شــامل بنــاء علــى بتغيــري خلــق اهللا الوشــم والوشــر والــنمص

واآليــة حتتملهمــا وجــب محلهــا علــى املعنيــني مجيعــا ؛ التفســري املشــهورة أنــه مــىت ذكــر يف اآليــة قــوالن ال تضــاد بينهمــا 



وعلى هذا فهو يأمرهم أن يغريوا خلق اهللا الذي هو الفطرة اليت فطر الناس عليهـا وخلـق اهللا التغيـري احلسـي بالتغريـد 

ــا مــن دون اهللا فقــد م ؛ وقــال اهللا تعــاىل: والوشــم والوشــر وغــري ذلــك ؛ ألن هــذا أعــ (( ومــن يتخــذ الشــيطان ولي

أي متــوىل أي يتــوىل الشــيطان  (( وليــا ))أي جيعلــه  (( مــن يتخــذ الشــيطان ))صــدق اهللا  خســر خســرانا مبينــا ))

 وتويل الشيطان يكون بطاعته فمن أطاع الشيطان وعصـى الـرمحن فقـد (( فقد خسر خسرانا مبينا ))من دون اهللا 

خسر خسرانا مبينـا ، واخلسـران ضـد الـربح ؛ بـل إن اخلاسـر هـو الـذي مل حيصـل وال علـى رأس مالـه ؛ فهـو مل يـربح 

مشــتقة مــن أبــان فهــي مشــتقة مــن فعــل ربــاعي وأصــله مبــني لكــن نقلــت حركــة اليــاء  (( مبينــا ))بــل خســر ؛ وقولــه: 

نا " ؛ قلت إـا مـن " أبـان " وأبـان يصـلح أن للساكن قبلها ونقل السكون الذي ما على قبلها إليها فصارت " مبي

يكــون الزمــا وأن يكــون متعــديا تقــول: بــان الفجــر وأبــان الفجــر ؛ فــإذا جعلناهــا مــن الــالزم مبينــا صــارت مبعــىن بــني 

واضح ؛ وإذا جعلناها من املتعدي أبان الشيء أي أظهره صار املعىن أنه خسارة تظهـر ذلـك يف مـن خسـر وتتضـح 

املضــري ضـمري فاعـل يعــود  (( يعـدهم ويمنــيهم ومـا يعـدهم الشــيطان إال غـرورا )) (( يعـدهم )): قـال اهللا تعـاىل .

واهلــاء ضــمري مفعــول بــه يعــود علــى العبــاد الــذين أضــلهم الشــيطان ؛ يعــدهم مبــاذا ؟ يعــدهم  (( الشــيطان ))علــى 

اهللا ، افعــل هــذه املعصــية وهــي  بأشــياء يتمنوــا ويرجوــا فيتبعونــه ، فمــثال يقــول لــه: افعــل هــذه املعصــية وتــب إىل

 (( هـل أدلـك علـى شـجرة الخلـد وملـك ال يبلـى ))صغرية ، افعل هذه املعصية ولك كذا وكـذا ، كمـا قـال آلدم 

هنــا إظهــار يف  (( ومــا يعــدهم الشــيطان إال غــرورا ))يعــين يــرجيهم ويفــتح أمــامهم اآلمــال الكاذبــة  (( ويمنــيهم ))

أن يقــول: ومــا يعــدهم إال غــرورا ؛ لكنــه أظهــر يف مقــام اإلضــمار إلظهــار موضــع اإلضــمار وكــان مقتضــى الســياق 

يعــين إال خــداعا  (( إال غــرورا ))وقولــه:  (( إن الشــيطان لكــم عــدو فاتخــذوه عــدوا ))عداوتــه كمــا قــال تعــاىل: 

  وباطال .

 وال جهــنم مـأواهم غـرورا أولئـك إال الشـيطان يعـدهم ومــا ويمنـيهم (( يعـدهمأعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 خالـدين األنهـار تحتهـا مـن تجـري جنـات سـندخلهم الصـالحات وعملـوا آمنـوا محيصـا والـذين عنهـا يجدون

 يجـز سـوءا يعمـل مـن الكتـاب أهـل أمـاني وال بأمـانيكم قيال ليس اهللا من أصدق ومن حقا اهللا وعد أبدا فيها

 فأولئــك مـؤمن وهـو أنثــى أو ذكـر مـن الصــالحات مـن يعمـل ومــن نصـيرا وال وليـا اهللا دون مــن لـه يجـد وال بـه

 حنيفـا إبـراهيم ملـة واتبـع محسـن وهـو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن نقيرا ومن يظلمون وال الجنة يدخلون

  خليال )) . إبراهيم اهللا واتخذ

(( إن يـدعون فوائـد اآليـة:   (( أولئك مأواهم جهـنم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم هذا كملنا الفوائد ؟ إىل ؟ 

مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: بيــان حقيقــة األصــنام ، بيــان  . مــن دونــه إال إناثــا وإن يــدعون إال شــيطانا مريــدا ))



وقــد ســبق لنــا يف التفســري  (( إن يــدعون مــن دونــه إال إناثــا ))حقيقـة األصــنام وأــا مــن اجلــنس الضــعيف ؛ لقولــه: 

  ام بأمساء اإلناث أو أن هذه األصنام لضعفها مثل اإلناث بالنسبة للذكور .هل املعىن أم يسمون األصن

ومـن فوائـدها: أن الطاعـة  (( وإن يـدعون إال شـيطانا مريـدا )) .ومن فوائدها: أن عبـادة الشـيطان دعـاء ؛ لقولـه: 

بــين يغــوي شــيطان ومــن فوائــدها أيضــا: أن ال . (( وإن يــدعون إال شــيطانا مريــدا ))تسـمى دعــاء وعبــادة ؛ لقولــه: 

  آدم حىت يضلهم إىل هذا احلد فيجعله عبادا له 


